UZNESENIE č. 17/2022
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022 v Malých
Kosihách.
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách
schvaľuje
zapisovateľa Jana Mišalová a overovateľov zápisnice mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva: Czibulya Marian a Molnár Štefan

Hlasovanie:
Prítomní: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Š. Molnár
Za: K. Házelmajer, J. Takács, M. Czibulya, Š. Molnár
Proti:
Zdržal sa:

Attila Pszár
starosta obce

V Malých Kosihách, 13.07.2022
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UZNESENIE č. 18/2022
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022 v Malých
Kosihách.
Schválenie programu schôdze
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách
neschvaľuje
program zasadnutia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrh programu schôdze.
Určenie počtu volebných obvodov a schválenie počtu poslancov obce Malé Kosihy na
volebné obdobie 2022-2026
Schválenie prevodu finančných prostriedkov pre OZ
Aktuálne verejné a organizačné úlohy, návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
Záver.

Hlasovanie:
Prítomní: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Š. Molnár
Za: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Š. Molnár
Proti:
Zdržal sa:

Attila Pszár
starosta obce

V Malých Kosihách, 13.07.2022
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UZNESENIE č. 19/2022
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022 v Malých
Kosihách.
Schválenie programu schôdze
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách
Schvaľuje

Program zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Návrh programu schôdze.
Určenie počtu volebných obvodov a schválenie počtu poslancov obce Malé Kosihy na
volebné obdobie 2022-2026
Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Obce
Malé Kosihy
Aktuálne verejné a organizačné úlohy, návrhy poslancov obecného zastupiteľstva.
Záver.

Hlasovanie:
Prítomní: K. Házelmajer, M. Czibulya, , J. Takács, Š. Molnár
Za: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Š. Molnár
Proti:
Zdržal sa:

Attila Pszár
starosta obce

V Malých Kosihách, 13.07.2022
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UZNESENIE č. 20/2022
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022 v Malých
Kosihách.

Určenie počtu volebných obvodov a schválenie počtu poslancov obce Malé Kosihy na
volebné obdobie 2022-2026
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách
určuje
A/ podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, jeden volebný obvod pre celú obec.
B/ v zmysle § 11 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov päť poslancov obecného zastupiteľstva obce Malé Kosihy na celé volebné obdobie 20222026
Hlasovanie:
Prítomní: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Š. Molnár
Za: K. Házelmajer, M. Czibulya, P. J. Takács, Š. Molnár
Proti:
Zdržal sa:

Attila Pszár
starosta obce
V Malých Kosihách, 13.07.2022
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UZNESENIE č. 21/2022
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 13.07.2022 v Malých
Kosihách.

Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy a návrh
na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé
Kosihy
Obecné zastupiteľstvo v Malých Kosihách
A) v y h l a s u j e
voľbu Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy v súlade s § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorá
sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách dňa 16.09.2022.
B) u r č u j e
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona o obecnom zriadení 20%-ný pracovný úväzok Hlavnému
kontrolórovi Obce Malé Kosihy a deň nástupu do zamestnania 19.09.2022.
C) s c h v á ľ u j e
náležitostí prihlášky kandidátov na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy podľa §
18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov takto:
C.1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
C.2. Ďalšie predpoklady, ktoré budú výhodou pre uchádzača:
- prax vo verejnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,
- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia s majetkom obce, rozpočtových a
príspevkových organizácií ako aj obchodných spoločností založených obcou,
- znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti miestnej územnej
samosprávy,
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft word, Excel, Power Point),
- komunikačné schopnosti,
- organizačné a riadiace schopnosti.
C.3. Náležitosti písomnej prihlášky:
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail., telefón),
- profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
- fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aj kópie dokladov o
absolvovaní iného vzdelávania a vzdelávacích kurzov,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č.
330/2007 Z.z. o registri trestov, t.j.:
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo
k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby
narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.
- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:

5

1. podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných
alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
2. je hlavným kontrolórom aj v inej obci.
- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného
kontrolóra v obecnom zastupiteľstve,
- motivačný list.
C.4. Miesto a spôsob doručenia prihlášok:
Kandidát na funkciu Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy svoju písomnú prihlášku spolu s
požadovanými dokladmi doručí osobne alebo poštou najneskôr 14 dní pred dňom konania
voľby hlavného kontrolóra t. j. do 02.09.2022 v zalepenej obálke označenej „Voľba Hlavného
kontrolóra Obce Malé Kosihy - Neotvárať“ na adresu: Obec Malé Kosihy, Malé Kosihy 3, 943
61 Salka.
D. s c h v a ľ u j e
Proces a spôsob vykonania voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy:
a) Voľby hlavného kontrolóra Obce Malé Kosihy sa vykonajú na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Malých Kosihách dňa 16.09.2022.
b) Otváranie obálok s prihláškami na funkciu hlavného kontrolóra, posúdenie splnenia
náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra vykoná Komisia
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (ďalej len „komisia“)
na svojom zasadnutí dňa 05.09.2022. V uvedený deň starosta obce odovzdá predsedovi komisie
všetky prijaté prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra.
c) Komisia posúdi splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam
kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. Zároveň predseda komisie odovzdá starostovi
údaje kandidátov potrebné na vyžiadanie výpisu z registre trestov v zmysle § 18a ods. 2 zákona
o obecnom zriadení.
d) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie
podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, bude zaradený do procesu voľby
hlavného kontrolóra.
e) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov a na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Malých Kosihách dňa 16.09.2022 pristúpia k verejnému hlasovaniu.
Hlasuje sa za každého kandidáta osobitne.
V zmysle § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení: Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V
prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom
platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
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E. u k l a d á
Starostovi obce bezodkladne zabezpečiť:
a) zaslanie predsedom komisie odovzdaných údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra
trestov v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej
prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov,
b) zverejnenie oznámenia o vyhlásení dňa konania voľby Hlavného kontrolóra Obce Malé
Kosihy na úradnej tabuli a spôsobom v mieste obvyklým – na webovom sídle obce v termíne
podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Hlasovanie:
Prítomní: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Molnár Š.
Za: K. Házelmajer, M. Czibulya, J. Takács, Molnár Š.
Proti:
Zdržal sa:

Attila Pszár
starosta obce
V Malých Kosihách, 13.07.2022
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